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A budapesti Király Színház-
ban 1904. november 18-án 
mutatták be Kacsóh Pongrác 
János vitéz című színművét.  
A mű időtállónak bizonyult, 
ma is szívesen játsszák az 
operaházak. 

→ NÁNÓ CSABA

K evesen gondolták volna, 
hogy a magyar zenés iroda-
lom egyik legsikeresebb és 

legtöbbet játszott dalművét egy 
matematika-fi zika szakot végzett 
fi atalember írja meg. Bár a szak-
értők szerint a reáltudományok és 
a zene elég közeli viszonyban van 
egymással, Kacsóh Pongrác eseté-
ben is kellett egy lökés – esetünk-
ben Bakonyi Károly író ösztönzése 
–, hogy a mű megszülessen.

Kacsóh Budapesten született 
1873. december 15-én, majd édes-
apja áthelyeztetése miatt Kolozs-
várra került. A református líceum 
növendéke volt, ezzel párhuza-
mosan a kolozsvári konzervatóri-
umban zongorázni és fuvolázni ta-
nult. Zeneelméletre Farkas Ödön, 
a konzervatórium igazgatója taní-
totta, aki már akkor ismert zene-
szerző volt. Tehát Kacsóh nem volt 
éppenséggel műkedvelő a muzsika 
terén, bár a kolozsvári Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetemen doktori 
diplomát szerzett 1896-ban termé-
szettudományi szakon. Egyetemi 
tanulmányai után Budapestre köl-
tözött, és 1898-tól matematika–fi -
zika szakos gimnáziumi tanárként 
főleg matematikai cikkeket közölt. 
Érdeklődése egyre inkább a zene 
felé fordult, később komponálni 
kezdett, elmélyedt a zeneelmélet 
tudományában. 1905–1907 között 
a Zenevilág című szaklapot szer-

kesztette, ebben 1904-ben elsők 
között méltatta az ifj ú zeneszerzőt, 
Bartók Bélát.

Sári lett a Jancsi
Tanárként Kacsóh nem korlátózó-
dott a reáltudományok oktatására. 
Diákjainak egy három felvonásos 
dalművet szerzett, amelynek a 
címe Csipkerózsa. Iskolai bemuta-
tójára 1904 májusában került sor, 

erre a szerző elhívta régi barátait is. 
Talán ő sem gondolta, mit indít el 
ezzel… A látottak alapján ugyanis 
Bakonyi Károly író felkérte, szerez-
zen zenét a János vitézhez, amely-
nek szövegkönyvét ő írta Petőfi  
művének alapján. Egyes dalok és 
motívumok a Csipkerózsából ke-
rültek át a műbe, de sok, eredetileg 
is a János vitézhez írt dal született. 
A munkával mindössze öt hónap 

alatt készült el, Heltai Jenő megírta 
a verseket hozzá, és még abban az 
évben, 1904. november 18-án meg-
tartották bemutatóját is a Király 
Színházban.

Beöthy László igazgató – akinek 
sokat köszönhettek az alkotók, 
hogy egyáltalán színre került a Já-
nos vitéz – a sikeres előadásban 
gondolkodva Takács Mihályt, az 
Operaház művészét szerette volna 
Kukorica Jancsi szerepében látni, 
míg Iluska és a francia királykis-
asszony szerepét egyaránt Fedák 
Sárinak, a kor ünnepelt prima-
donnájának szánta. Csakhogy Fe-
dákkal nem lehetett kukoricázni: 
miután elolvasta a szövegkönyvet, 
kijelentette: ő márpedig inkább a 
főszerepet, azaz Kukorica Jancsi 
szerepét szeretné magának! A szí-
nigazgató nem akart ellenkezni 
rajongott primadonnájával, ezért 
a szerepet neki adta. Iluska karak-
terét végül Medgyaszay Vilma, a 
francia királykisasszonyt Szamosi 
Elza formálhatta meg.

A darab elsöprő sikere még az 
alkotókat is meglepte. A színpad 
hol felpezsdült, hol megnyugtató 
vidámságot árasztott. A közönség 
derült, nevetett, majd Bagó meg-
hatóan szép dala alatt már a sírás 
is felcsuklott innen-onnan. A dal 
befejeztével újrázást követeltek, 
de az ismétlés egy kicsit váratott 
magára, mert a Bagót alakító Papp 
Mihálynak is könnyek peregtek az 
arcán, a karmester Konti József is 
a zsebkendője után kutakodott, de 
még a zeneszerző Kacsóh Pongrác 
szeme is könnyes lett.

Fedák Sári úgy emlékezett vissza 
a darab bemutatójára, mint addigi 
legnagyobb sikerére, amelyben a 
közönségnek is hatalmas szerepe 
volt. Csak a Király Színházban 689 
alkalommal játszották, a tanár úr 
pedig a bemutatóval egy csapás-

ra országos hírű zeneköltővé vált, 
neve örökre bekerült a hazai nagy-
ságok közé.

Megismételhetetlen siker
A bemutatóról elismerően írtak a 
korabeli kritikák is. Egyenesen a 
magyar operett megszületéséről 
beszéltek, míg Kacsóh Pongrácot 
a műfaj megteremtőjeként ünne-
pelték. Az újságírók kiemelték Ba-
konyi Károly érdemeit, amiért hű 
maradt az eredeti mű szelleméhez, 
és az elbeszélés gazdag cselek-
ménysorából egy pergően érdekes 
színdarabot írt. Kacsóh Pongrác 
zenéjét korszakos jelentőségű és 
értékes muzsikának nevezték. Az 
eredetileg az operett műfajába 
sorolt művet már a kezdetekkor is 
többen dalos játéknak, illetve víg-
operának nevezték. Egyfajta sa-
játos magyar stílus létrejöttéről is 
szóltak az írások.

A János vitéz elsöprő sikerét 
Kacsóh későbbi művei (Rákóczi, 
Mary-Anne, Dorottya) sohasem 
érték el. Külföldet is járta, tanul-
mányozta ott is az énekoktatást, 
hogy aztán hazaérkezve megvál-
toztassa a magyar énektanítást, 
de legalábbis változást idézzen 
elő írásaival, személyes kiállásá-
val. 1909-ben Kecskeméten a Fő-
reáliskola igazgatójává nevezték 
ki. Társadalmi elismertségét jelzi, 
hogy számos magas tisztséggel 
bízták meg. 1912-től a székesfő-
város zenei szakelőadója volt, a 
közép- és felsőfokú zenetanfolya-
mok főigazgatója, hosszú ideig a 
Székesfővárosi Énekkar vezetője, 
az Országos Dalosszövetség igaz-
gatója, valamint az Országos Ze-
nészszövetség elnöke.

Budapesten hunyt el 1923-ban, 
egy nappal az 50. születésnapját 
követően. Halála sajnos kettészel-
te gyönyörű ívű zenei karrierjét.

→ N. CS.

K i hitte volna, hogy már fél év-
század telt el a hippi korszak 
egyik emblematikus esemé-

nyétől, a woodstocki fesztiváltól? 
Az akkori résztvevők, akik még él-
nek, dédnagypapa és dédnagyma-
ma korban vannak.

Az idő jótékony homályától 
beborítva a rendezvény kezd fe-
ledésbe merülni, és ma már csak 
az öregek emlegetik sóhajtozva. 
Az agyonelektronizált világnak, 
amelyben egy laptop minden 
kívánságot teljesít, nehéz elkép-
zelni, mit jelentetett három na-
pig élőben látni és hallgatni az 
egymás után fellépő sztárokat. 
Nem beszélve arról, hogy nélküle 
talán sosem ismerünk meg olyan 
– akár ma is aktív – zenészeket, 
mint Carlos Santana, Joan Baez, 
Joe Cocker, Johnny Winter, a Cro-
sby, Stills, Nash&Young. Hogy 
csak néhányat említsünk a hosz-
szú névsorból. Mások rövid éle-
tük és még rövidebb karrierjük 

csúcspontjaként élhették meg a 
fesztivált: ilyen volt például Janis 
Joplin vagy Jimi Hendrix, akik a 
„halj meg és legenda leszel” elvet 
követve huszonévesen tértek meg 
Teremtőjükhöz.  

A woodstocki fesztivál része a 
történelem egy forrongó korsza-
kának, világszerte jelentős hatás-
sal volt generációk életmódjára és 
a populáris kultúra alakulására. A 
rockzenei rendezvények plakátjai 
tehát nemcsak a megjelenített ze-
nei események és a szereplők mi-
att érdekesek, hanem képzőmű-
vészeti szempontból is önálló 
értéket képviselnek.

A hippikultúra csúcspontja
A Woodstock Zenei és Művészeti 
Fesztivál 1969. augusztus 15. és 17. 
között zajlott, egy nap ráadással. 
A helyszín ma már jelkép a rock-
zene történetében, zarándokhely-
lyé nőtte ki magát. A szervezők 
10 ezer dollárért kibérelték egy 
bizonyos Max Yasgur tejtermelő 
600 hektáros gazdaságát a New 

Yorkhoz viszonylag közeli, telje-
sen jelentéktelen Bethel városká-
ban. Woodstock szervezői – Mi-
chael Lang, Joel Rosenman, John 
Roberts és Artie Kornfeld – hittek 
abban, hogy az utolsó pillanatban 
tett őrült erőfeszítéseik nyomán 
végül minden összeáll, és sike-
rülhet az, amihez manapság egy 
teljes év módszeres előkészülete-
ire van szükség. (A fesztivál neve 
kissé becsapós, az eseményre 69 
kilométerre Woodstocktól került 
sor. Az lett volna az eredeti hely-
szín, szervezési okok miatt került 
máshova, de a név megmaradt.)

Sokan ma is úgy tartják, hogy 
ez a legfontosabb rockkoncert, 
amelyet valaha tartottak, hiszen itt 
mutatkozott meg teljes valójában 
az 1960-as évek hippikultúrája. 
Bár előre jelezték, hogy e fesztivá-
lon nem vehetett részt több mint 
150 ezer ember, a háromnapos 
fesztiválon 400 ezren fordultak 
meg. A szervezők számára hatal-
mas ráfi zetés volt, hiszen rengeteg 
néző nem fi zetett. A közönséget a 

hideg, esős idő és a nyakig érő sár 
sem tántorította el, hogy elmenjen 
a koncertekre. A hatalmas tömeg 
miatt forgalmi dugók keletkeztek, 
ám ez sem jelentett akadályt: az 
emberek elhagyták autóikat és 
mérföldeket tettek meg gyalog, 
hogy eljussanak a helyszínre.

Woodstock sokkal több volt, 
mint koncertek sokasága: nyílt lá-
zadást jelentett a vietnami háború 
és a hagyományos értékrend ellen 
is. A részvevő fi atalok elutasították 
a materializmust és drogokkal, pél-
dául LSD-vel, illetve marihuánával 
próbálkoztak megszépíteni sajátos 
szubkultúrájukat.

Nincsen párja
Az első együttes, akit a szervezők 
megkerestek, a Creedence Clear-
water Revival volt, amely 10 ezer 
dollárért vállalta a fellépést. Két-
ezer dollárral többet kért a Jeff er-
son Airplay, Jimi Hendrix már 32 
ezer dollárért szórakozatta a né-
pet. Összességében 23 énekes és 
együttes lépett fel a fesztivál nap-

jaiban. Érdekesség, hogy egyet-
len női fellépő sem kapott többet 
10 ezer dollárnál, Janis Joplin 
például mindössze 7 ezerért állt 
színpadra. Ami mai polkorrekt 
világunkban, valljuk be, elképzel-
hetetlen lenne…

Woodstockot az 1969 decembe-
rében Észak-Kaliforniában meg-
rendezett Altamont követte. Ám 
Woodstock békés, ártatlan meg-
nyilvánulásainak a helyét itt már 
az erőszak vette át. Még gyilkosság 
is történt, éppen a Rolling Stones 
koncertje alatt. Bár azóta is renge-
teg fesztivált szerveznek, egyetlen-
egy sem tett szert akkora hírnévre, 
mint az ötven évvel ezelőtti.  

És hogy mennyire telik az idő? 
Erre a legjobb bizonyíték, hogy fél 
évszázad elteltével – akárcsak a rég 
letűnt korok esetében – szakértők 
végeznek ásatásokat a helyszínen, 
hogy feltárják, hol helyezkedett el 
a színpad, amelyen világhírű ze-
nészek és énekesek léptek fel. Mert 
ma már lassan az sincs, aki emlé-
kezne erre…
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